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Mant›ksal ‹fadeler
Mant›ksal bir ifade, bu ifadede geçen
önermeler ve bu önermelerin de¤erleri veriliyor ve bu ifadenin sonucu isteniyor. Bir
ifade, bizim tan›m›m›zda:
- Bir önerme (tek bir küçük harfle gösterilsin, örn: p)
- Bir ifadenin “de¤il”i (ifadenin baﬂ›nda “!” iﬂareti ile gösterilsin)
- ‹ki ifadenin “ve”lenmiﬂ hali (ifadelerin aras›na “&” iﬂareti koyularak gösterilsin)
- ‹ki ifadenin “veya”lanm›ﬂ hali (ifadelerin aras›na “|” iﬂareti koyularak gösterilsin)
olabilir.
Varsay›mlar
- n adet önerme vard›r (1 ≤ n ≤ 100).
- Parantezin önceli¤i “de¤il”e göre,
“de¤il”in önceli¤i “ve”ye göre, “ve”nin
önceli¤i “veya”ya göre daha büyüktür.
Girdi
- Girdiler “mantik.gir” isimli dosyadan
okunacakt›r.
- ‹lk sat›rda önermelerin say›s›n› ifade
eden n verilecektir.
- Takip eden sat›rda n adet harf, önermelerin isimlerini belirtecektir.
- Takip eden sat›rda önermelerin de¤e-

rini ifade eden n adet harf verilecektir. Bu
harflerden her birisi D (do¤ru) veya Y
(yanl›ﬂ)’dir.
- Takip eden sat›rda de¤erini bulmam›z
istenen ifade verilecektir.

Örnek
mantik.gir:
3
pqr
YDY
!(p | q & !(p | r))

mantik.cik:
Y

Ç›kt›
- Ç›kt›lar “mantik.cik” isimli dosyaya
yaz›lacakt›r.
- Tek bir harf bulunacakt›r. ‹fade do¤ru ise D, yanl›ﬂ ise Y bas›lacakt›r.

‹fadeyi öncelik s›ras›n› göz önünde bulundurup
tamamen parantezli hale getirirsek:
(!(p | (q & (!(p | r))))) =
(!(p | (q & (!(Y | Y))))) =
(!(p | (q & (!Y)))) =
(!(p | (D & D))) =
(!(Y | D)) =
(!D) =
Y

Do¤ruluk Tablosu
p ve q (p & q)

p veya q (p | q)

de¤il p (!p)

p = Y, q = Y

Y

Y

D

p = Y, q = D

Y

D

D

p = D, q = Y

Y

D

Y

p = D, q = D

D

D

Y

Mant›ksal ‹fadeler 2
Bu kez mant›ksal ifadenin kendisi ve
de¤eri veriliyor ve önermelerin alabilece¤i
olas› bütün de¤erler dizisi isteniyor.
Varsay›mlar
- n adet önerme vard›r (1 ≤ n ≤ 20).
Girdi
- Girdiler “mantik2.gir” isimli
dosyadan okunacakt›r.
- ‹lk sat›rda önermelerin say›s›n› ifade
eden n verilecektir.
- Takip eden sat›rda n adet harf,
önermelerin isimlerini belirtecektir.
- Takip eden sat›rda bir ifade
verilecektir.
- Takip eden sat›rda verilen ifadenin
de¤eri verilecektir.
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Örnek

mantik2.gir:
3
pqs
p & q | !p & s
D
mantik2.cik:
DDY
DDD
YDD
YYD

mantik2.cik dosyas›ndaki her bir sat›rdaki de¤erler
s›ras›yla p, q ve s’e karﬂ›l›k gelen de¤erleri ifade
etmektedir.örn: ilk sat›r için p=D, q=D, s=Y. Girdide
verilen ifadede yerine koyup sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›
görebiliriz.

Ç›kt›
- Ç›kt›lar “mantik2.cik”
dosyadan okunacakt›r.

isimli

- Her sat›rda olas› bir dizilim, girdide
verilen s›rada verilecektir.
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Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
Haberleﬂme
Bu problem bilgisayar biliminde “Depth First Search (DFS)”
yani “Derinlik Öncelikli Arama”
olarak bilinir. Algoritmay› ﬂu ﬂekilde özetleyebiliriz:
1. Verilen yönlü çizgede(1) bütün köﬂeler siyaha boyan›r ve boﬂ
bir y›¤›n(2) aç›l›r.
2. Baﬂlang›ç köﬂesi k›rm›z›ya
boyan›r ve y›¤›na at›l›r.
3. En son k›rm›z›ya boyanan
köﬂeden gidilebilecek siyah bir
köﬂe seçilir. Bu köﬂe k›rm›z›ya
boyan›r ve y›¤›na bas›l›r. E¤er gidilebilecek bir köﬂe yoksa y›¤›ndan bu köﬂe çekilir ve y›¤›n›n en
üstündeki köﬂeye dönülür.
4. E¤er y›¤›n boﬂald›ysa, k›rm›z›ya boyanm›ﬂ köﬂeler baﬂlang›ç köﬂesinden ulaﬂ›labilecek köﬂeleri ifade eder. Y›¤›n boﬂ de¤ilse tekrar 3’e dönülür. Örnek verecek olursak:

Baﬂlang›ç durumu

Haberleﬂme 2
Bu problemi çözmek için ilk
aﬂamada verilen yönlü çizgedeki
“strongly connected component”leri yani “güçlü ba¤l› bileﬂen
(GBB)”leri ç›karmam›z gerekecek.
Bir GBB’nin özelli¤i, bütün köﬂelerinden di¤er bütün köﬂelerine yol
olmas›d›r. Örnek verecek olursak,
aﬂa¤›daki çizgede 3 adet GBB vard›r (her GBB farkl› renktedir):

Bir çizgedeki GBB’leri ﬂu ﬂekilde bulabiliriz:
1. Önceki soruda bahsetti¤imiz
DFS yöntemi kullan›l›rak her köﬂenin y›¤›na girme ve çekilme zamanlar› hesaplan›r. Bunu yaparken rastgele bir köﬂeden baﬂlan›r,
o köﬂe için DFS yap›l›r, bu köﬂe
için DFS bitti ise henüz gezilme-

Baﬂlang›ç köﬂesi
boyan›p y›¤›na koyuldu

1’in komﬂular›ndan
olan 7’ye gidiliyor.

7’nin komﬂular›ndan
2’ye gidiliyor.

2’nin komﬂusu olmad›¤› için
y›¤›ndan çekilip 7’ye
dönüldü.

7’nin komﬂusu olmad›¤›
için y›¤›ndan çekilip 1’e
dönüldü.

1’in komﬂular›ndan 5’e
gidiliyor.

5’in komﬂular›ndan 3’e
gidiliyor.

3’ün komﬂusu olmad›¤›
için y›¤›ndan çekilip 5’e
dönüldü.

5’in di¤er komﬂusu 4’e
gidiliyor.

4’ün komﬂusu olmad›¤› için
y›¤›ndan çekilip 5’e
dönülüyor

5’in komﬂusu olmad›¤›
için y›¤›ndan çekilip 1’e
dönülüyor.

1’in baﬂka komﬂusu olmad›¤› için y›¤›ndan
çekiliyor. Y›¤›n boﬂald›¤› için iﬂlem bitiyor.
Ulaﬂ›labilecek köﬂeler 1,2,3,4,5 ve 7.

(1) Çizge, köﬂeler ve bu köﬂeleri birleﬂtiren kenarlardan oluﬂan yap›d›r. Yönlü çizgelerde kenarlar yön belirtir.
miﬂ köﬂelerden birisi al›narak o
köﬂeden DFS yap›l›r ve bu ﬂekilde
bütün köﬂelerin gezilmesi sa¤lan›r.
2. Çizgenin tersi al›n›r (her kenar›n yönü ters çevrilir). Bu çizgede de DFS’ler uygulan›r. DFS’ler
uygulan›rken ﬂöyle bir yol izlenir:
ilk önce bitiﬂ zaman› en büyük
olan köﬂe için DFS uygulan›r, sonra kalan köﬂelerden en büyük bitiﬂ
zamana sahip olan seçilerek bu köﬂeden DFS uygulan›r ve bu iﬂlem
tekrarlanarak bütün köﬂelerin gezilmesi sa¤lan›r. Her DFS bir bileﬂeni oluﬂturur (ayn› DFS’de gezilen bütün köﬂeler ayn› bileﬂendedir ve bu bileﬂen sadece o DFS’de
gezilen köﬂelerden oluﬂur). Bu
aﬂamada kaç DFS yapt›ysak o ka-

1. iﬂlem sonucunda
oluﬂan çizge.

(2) Y›¤›n, ﬂarjör benzeri bir yap›d›r. Y›¤›nda genelde 3 iﬂlem yapar›z: Y›¤›n›n en üzerine yeni bir
eleman basmak, y›¤›n›n en üzerin-

2. iﬂlem sonucunda oluﬂan çizge (DFS s›ras›nda
gezilen kenarlar sar› ile gösteriliyor).

dar bileﬂen (GBB) var demektir.
Sorumuzdaki çizgedeki herhangi bir GBB’yi ele al›rsak, bu
GBB içerisindeki bir kiﬂiye ulaﬂan
bütün haberler, GBB içerisindeki
herkese ulaﬂ›r diyebiliriz. E¤er
tüm çizgeyi tek bir GBB haline getirebilirsek sorunu çözmüﬂ oluruz.
Çizgemizdeki GBB’lerin her birisini büyük bir köﬂe gibi düﬂünüp
GBB’leri bir çizge haline getirirsek:
Oluﬂan çizgenin baﬂlang›ç köﬂelerinden (hiç
bir köﬂeden gelinemeyen) birisinden baﬂlan›r. Bu
köﬂeden ulaﬂ›labilen uç köﬂelerinden (gidebilecek

deki eleman› çekmek ve y›¤›n›n en
üzerindeki eleman› görmek.
Yukardaki örne¤imizde y›¤›n
ve çizge örnekleri görüyoruz.
komﬂusu olmayan köﬂeler) birisi
al›narak bu uç köﬂeden baﬂlang›ç
köﬂesine bir kenar eklenir. Bu ﬂekilde oluﬂan yeni çizgede yeni bir
GBB elde ederiz (çünkü, baﬂlang›ç
köﬂesinden uç köﬂesine ulaﬂ›labiliyordu ve uç köﬂesinden baﬂlang›ç
köﬂesine kenar ekleyerek uçtan da
baﬂlang›ça ulaﬂ›lmas›n› sa¤lad›k).
Yeni GBB'deki köﬂeleri birleﬂtirdikten sonra tekrar yeni bir baﬂlang›ç ve uç köﬂesi belirlenerek iﬂlem
bir baﬂlang›ç ve bir uç köﬂesi kalana kadar sürdürülür. Son kalan uçtan son kalan baﬂlang›ça bir kenar
çizilerek iﬂlem tamamlan›r.
Örne¤imizde
ﬂekilde verilen
gri kenar› ekleyerek iﬂlemi bitirebiliriz (k›rm›z›
köﬂe baﬂlang›ç
köﬂesi, yeﬂil köﬂe
uç
köﬂesidir).
Ana örne¤imizde yeﬂile boyal› herhangi bir köﬂeden k›rm›z›ya boyal›
herhangi bir köﬂeye kenar eklememiz yeterlidir.
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